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Abstract  
The aim of this retrospective study was to determine the clinical and histological features of benign 
esophageal tumors in endoscopic biopsy specimens in Booali Sina Hospital, Qazvin from 2004 to 
2013. Data were analyzed using Chi-square test and ANOVA. Eighteen tumor lesions were found in 
11 men and seven women with mean age of 63±15.3 years old. Of 18 cases, seven were glycogenic 
acanthosis, five were squamous papilloma, two were each type of leiomyoma, two were 
adenomatous polyp, and two were hyperplastic polyp. The frequency of tumor lesions was 0.06% 
among endoscopic examinations, 3.6% among esophageal biopsies and 5.7% among benign 
esophageal lesions. The distal third (61.1%) and the middle third (27.8%) of the esophagus were the 
most frequent sites of involvement. The association of endoscopic appearance, site of involvement, 
sex, and age with histological types was not significant. 
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چکیده 
 یقدست آمده از طره ب يهادر نمونه يمر یمخخوش يتومورها یستولوژیکو ه ینیمشخصات بال یینهدف تع نگر باگذشتهتوصیفی مطالعه  ینا     

ها از آزمون کاي دو و براي مقایسه نسبت یسهمقا يانجام شد. برا 92تا  1383 ياهسال در ینقزو يیناس یبوعل یدرمان -یمرکز آموزش یآندوسکوپ
دست آمد که انـواع آن عبـارت   ه سال ب 63±3/15 یسن یانگینزن با م 7مرد و  11در ي تومور یعهمورد ضا 18ها از آزمون آنوا استفاده شد. میانگین
ایـن   ی. فراوانیپرپالستیکو ه یدنومآ یپپول یومیوم،کدام انواع ل مورد از هر 2ی و فرشسنگ مپاپیلو مورد 5یس، آکانتوز یکوژنیکمورد گل 7 :بودند از

یـک  و  1/61در % يمـر دوریـن   قسمت  .بود یمخخوش يهاهیعضاکل از  7/5% ها ویوپسیاز ب 6/3%، هایآندوسکوپ از 06/0% ي توموريهاهیعضا
ـ  یعهضـا  یسـتولوژیک با نوع هیت و سن ، جنسیعهضاو محل  یکآندوسکوپ ينما ینط ببود. ارتبا یريموارد محل درگ 8/27در % یانیمسوم  دار یمعن

 نبود.  
 

 یآندوسکوپ ،ي، مرهانئوپالسم ها:یدواژهکل
 
 

:مقدمه 
 يهایمیبا بدخ یسهدر مقا يمر یمخخوش يتومورها     
را در  يمر يتومورها درصد 20 حدود و دهستن یعناشا آن

 1عامل  هادهند. آنیم یلتشک یشکاف کالبدهاي گزارش
 )2و1(مثـل اشـکال در بلـع هسـتند.     ینیدرصد مشکالت بال

 یـا  شـکل در سـطح مخـاط    ییرتغ یجادا علت هب ینهمچن
  قـرار   یمیبـدخ  یافتراقـ  یصدر تشـخ برجسته شـدن آن،  

ند. هسـت  یـالی تلیاپیرو غ یالیتلیشامل انواع اپ و یرندگیم
لوم یمثـل پـاپ   یواقعمورهاي توممکن است  یالیتلینوع اپ
 یسآکـانتوز  یکوژنیکمثل گل يشبه تومور یا یفرشسنگ
 يتومورهـا  تـرین یعشا عنوانه ب یومیومو ل یلومپاپ )3(باشد.
در مـردان و در   یومیـوم انـد. ل ذکـر شـده   يمـر  یمخخوش

 تـرین یعشـا  و اسـت  تریعشا يمر یانتحت یا یانیم قسمت
آدنوم توبرلر  تولوژیکیسه ينما )3و2(.است یمیمزانش تومور

 ) 4(است. یکولون یا يانوع معده یآدنوم یپبه پول یهشب

ــدف       ــناه ــه تع ی ــینمطالع ــالینی و   ی ــات ب مشخص
ـ  يهادر نمونه يمر یمخخوش يتومورهاهیستولوژیک  ه ب

 -در مرکــز آموزشــی یآندوســکوپ یــقدســت آمــده از طر
 درمانی بوعلی سینا قزوین بود. 

 
هامواد و روش: 
تا  1383ساله ( 10 نگرتوصیفی گذشته مطالعه یکدر      
 -یآموزشـ مرکـز  شناسـی  آسیبمراجعه به بخش  )، با92

از هاي به دست آمـده  قزوین، نمونه يیناس یبوعل یدرمان
 يمـوارد سپس . ندمشخص شد یبا روش آندوسکوپ يمر

مجـزا   ،بـود  یمخـ تومور خـوش  ،هاآن یینها یصکه تشخ
نقـص   يو مـوارد دارا  یصت تشخجه ی. موارد ناکافدندش

شـامل   ینیبـال  يهایافتهشدند. از مطالعه حذف  ،اطالعات
 یعه، محـل ضـا  یمار، سن و جنس بینیبالهاي یتنوع شکا
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نــوع تومــور  یصو تشــخ یندوســکوپآاســاس گــزارش بر

ــزارش  ــیببراســاس گ ــآس ــت  یشناس ــدنثب ــزان. مدش  ی
شده انجام  يهایکل آندوسکوپ یزانمو  یمبدخ يتومورها

 یمارسـتان و واحـد آمـار ب   یشناسآسیببا مراجعه به مرکز 
هـاي  و آزمـون  SPSS 18ر افـزا نـرم  ها بـا داده شد. یینتع

ـ   یـل کاي دو و آنـوا تحل آماري   05/0 يداریو سـطح معن
 محسوب شد. 

 
هایافته: 
انجام شده بود.  یمورد آندوسکوپ 28249دوره  ینا یط    

 494دوره  یـن در ا ياز مـر  یارسـال هاي برداريل نمونهک
 31 کـه  ) بودیسرطانیرغ 362و  یمورد سرطان 132مورد (
 و یمیاطالعات جهـت رد بـدخ   بودن یعلت ناکافه مورد ب

مطالعـه   از یآندوسـکوپ  يهـا گـزارش به  یدسترسعدم  یا
 حذف شدند.  

درصد) 4/47( نفر 157تعداد ، یرسرطانیمورد غ 331 از    
 درصد از 9/7بودند.  درصد) مذکر 6/52( نفر 174 نث وؤم

و  یـدیازیس مورد کاند 25( یاز نوع عفون يمر يهایعهضا
 یمخـ درصد) تومور خوش 4/5مورد ( 18)، یروسیمورد و 1
 یاو  يبدون متاپالز یابا ورم مري ( یالتهاب درصد 7/86و 
مورد  11خیم، مورد تومور خوش 18از ) بودند. يپالزیسد

بـه       مربوط ایت بالینی ترین شکآن مربوط به مردان و بیش
 ). 1هاضمه یا درد باالي معده بود (جدول شماره  سوء
خـیم، یـک   تر تومورهاي خـوش محل آناتومیک بیش     

 ).2سوم تحتانی بود (جدول شماره 
 

 

 
 يمر یمخخوش يتومورها ینیبال ياههمشخص -1جدول 

 
یآندوسکوپ انجام  علت و ینیبال تیشکا  

 نس یسن نیانگیم
 تیسجن

 کیستولوژینوع ه
 یراختصاصیم غیعال

 چندگانه ای و
 هاضمه/وء س

معده يدرد باال  
 اشکال در بلع/
 بلع دردناك

 مرد زن
   

5 2 0 6/12±64 74 - 39  سیآکانتوز کیکوژنیگل 6 1 
 لومیاسکواموس پاپ 2 3 55 - 83 1/10±69 1 2 2
 ومیومیل 1 1 54 - 86 6/22±70 0 2 0
 یآدنوم پیپول 2 . 28 - 74 5/32±51 0 2 0
 کیپرپالستیه پیپول . 2 42 - 66 9/16±54 0 2 0
 جمع 11 7 28 - 86 3/15±63 1 10 7

 
 
 

 يمر یمخخوش يتومورها یکآندوسکوپ ياههمشخص -2جدول 
 

 آناتومیک محل آندوسکوپیک نماي
 هیستولوژیک نوع

 فوقانی یک سوم میانی یک سوم تحتانی یک سوم سفید پالك ندول پولیپ
 سیآکانتوز کیکوژنیگل 1 3 3 5 1 1
 لومیاسکواموس پاپ 1 1 3 1 . 4
 ومیومیل 0 1 1 0 2 0
 یآدنوم پیپول 0 0 2 0 0 2
 کیپرپالستیه پیپول 0 0 2 0 0 2
 معج 2 5 11 6 3 9
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ـ         و یعهضـا و محـل   یکندوسـکوپ آ ينمـا  ینارتبـاط ب
ـ  یعهضا یستولوژیکبا نوع هبیمار سن  یت وجنس دار یمعن
متـر و  یسانت 1اندازه مورد با  یک یومیوماز دو مورد ل نبود.

 يمـر پایینی  یمهدر نیع تر به شکل توده وسبزرگ یگريد
 متـري یلـی چنـد م و ها کوچک یلومشرح داده شده بود. پاپ

 بودند.
 
گیري:بحث و نتیجه  

هاي بـه دسـت   خیم در نمونهفراوانی تومورهاي خوش     
درمـانی   -از طریـق آندوسـکوپی در مرکـز آموزشـی    آمده 

درصـد و در مقایسـه بـا سـایر      4/5قـزوین   يبوعلی سینا
که بـه  یافت نشد  يامطالعهالبته  )5و3(تر بود.ها، کممطالعه
ـ  يهادر نمونه یمخخوش يکل تومورها یفراوان دسـت  ه ب

در دو مطالعـه   ،حـال یـن بـا ا  بپـردازد.  یندوسکوپآآمده از 
طور ه و بدرصد  1و درصد  26/0 ییبه تنها یلومپاپ یفراوان

  )5و3(از مطالعه حاضر بود.تر یشب یقابل توجه
و کوچک تومورها  ندازها، یمارانب يباال یسن یانگینم     

 هـا تر بـودن آن تواند از علت کمیم یم اختصاصیعالود بن
حاضـر  مطالعـه   در باشد. یآندوسکوپ ینح يبرداردر نمونه
و  یفرشـ سـنگ  يیلومامحل و پاپ ترینیعشا يمردورین 

 یسـتولوژیک نـوع ه  تـرین یعشـا  یسآکـانتوز  یکوژنیکگل
مشـابه سـایر   مطالعـه   یـن در ا یسـتولوژیک بودند. تنوع ه

 یمارانب یو جنس یسن یعتوز ینهمچن )6و4و1(بود. اههمطالع
ـ  یرها با سایعهضا یکآندوسکوپ ياههو مشخص  اهـ همطالع

 )1-4(.داشت یهمخوان
 در يمـر  یمخـ خـوش  يتومورها یفراوانبه طور کلی      
تـر بـود.   کـم  ه،مشاب ياههبا مطالع یسهدر مقا مطالعه ینا

 شود. یمپیشنهاد نگر جهت شناخت بهتر یندهآ ياهعهمطال
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